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HISTORICKÉ OKENNÍ VÝPLNĚ BAROKNÍCH VIKÝŘŮ 
VELKOPŘEVORSKÉHO PALÁCE ČP. 485 NA MALÉ STRANĚ 
V PRAZE

VERONIKA BARTOŠOVÁ — DOROTA HAVLÍKOVÁ

Zkoumání stavebního fondu na historických objektech a možnost ohrožení části uměleckořemeslných prvků přivedla autorky k nutnosti 
podrobně dokumentovat barokní okenní výplně původních vikýřů z 18. století. Předmětem průzkumu bylo šest výplní se zbytky barokních 
konstrukcí oken s různou mírou novodobých úprav. V kompletní barokní podobě se dochovala pouze jediná okenní výplň s druhotným 
zasklením dolních křídel. S velikou pravděpodobností se jedná o okno z rekonstrukce paláce prováděné Bartolomeem Scottim, dendro-
chronologicky datované krátce po roce 1725. V Praze se jedná o ojedinělý příklad barokních prvků tohoto druhu, v Pražské památkové 
rezervaci zatím nebylo takové okno podrobně dokumentováno. Na základě dokumentace bude možné rehabilitovat ostatní vikýřová okna 
Velkopřevorského paláce i obdobně řešené vikýře jiných barokních objektů.

HISTORIC WINDOW PANES OF THE BAROQUE DORMERS AT THE GRAND PRIORY PALACE NO. 485 IN PRAGUE MALÁ STRANA

The research on the historic buildings and the possible threat to art historical features prompted the authors to produce documentation 
of the Baroque window panes in the original 18th century dormers , namely six panes with remnants of Baroque window constructions 
and with various degrees of recent alterations. Only a single window pane is preserved in the original Baroque state with later panes in 
the bottom wings. Most probably this window is from the reconstruction of the palace undertaken by Bartholomew Scotti, dendrochrono-
logically dated to shortly after 1725. This is the first Baroque feature of its kind documented in detail within the Prague Heritage Reserve. 
This documentation will enable the rehabilitation of other dormer windows of The Grand Priory Palace as well as similar dormers of other 
Baroque buildings.
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Práce vznikla v rámci výzkumného úkolu „Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální meto-
dické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exemplá-
ře“. Za nejohroženější skupinu jsou považovány truhlářské prvky fasád, vzhledem k trvanli-
vosti materiálu, z něhož jsou vyrobeny a z důvodu dnešních vysokých nároků na jejich tepelně 

Obr. 1. Praha 1-Malá Strana, 
čp. 485, Velkopřevorský palác. 
Pohled na zahradní průčelí paláce 
s dokumentovanými původními ba-
rokními vikýři (foto P. Havlík, 2013).




